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GÖTEBORG. Ihopspikad 
och vid gott mod.

Michel Berntson-
Gonzales längar redan 
till nästa säsong och 
tycker inte att kap-
ningen som kostade 
både vadben och sken-
ben var särskilt brutal.

– Nej, jag hade nog 
gjort likadant. Man ger 
och man tar, säger en 
av AIF:s främsta kri-
gare.

Han borde ha varit både för-

bannad och upprörd. Fram-
förallt så borde han ha varit 
gipsad, men icke.

– Nej, jag fick välja mellan 
spik eller gips. Spiken kändes 
bekvämare. De öppnade ned-
anför knäskålen och spikar 
ihop benet därifrån, förklarar 
Michel som efter två dagar 
fick lämna sjukhuset.

– Det känns okej, själv-
klart är det inte roligt att gå 
på kryckor mitt i sommaren 
och det är väldigt jobbigt att 
vara beroende av andra. Jag 
kan inte köra bil eller göra 

något praktiskt. Det är ett jät-
teprojekt att hämta en macka, 
berättar Michel.

Vad är din bild av vad 
som hände?

– Jag var väldigt laddad 
när jag kom in. På bänken vill 
man ju gärna inte sitta mer 
än en match. Jag kapade en 
kille direkt så illa att han fick 
gå av. Jag förstod direkt att 
de skulle hämnas på ett eller 
annat sätt. Det hör till. Det 
blev en fifty-fifty-duell och 
jag ville så gärna få bra träff på 
bollen för jag såg att "Gurra" 

(Christian Gunarson) var på 
språng. Hade jag fått träff 
kunde han ha fått ett friläge. 
Istället får jag dobbarna rakt 
på insidan smalbenet. Jag 
förstod att det var kört, men 
benet såg fortfarande ganska 
fint ut, men det var en sken-
bild, säger Michel som aldrig 
har upplevt en värre smärta.

Nu väntar två månader 
utan att få sätta ner foten, 
men när försäsongsträningen 
drar igång räknar Michel att 
vara med.

– Absolut, jag ska tillbaka.

Trots skadan blir det rik-
ligt med fotboll.

– EM missar jag inte en 
minut av. Jag ser även efter-
sändningarna eftersom jag 
har svårt för att sova för till-
fället.

Vilket lag vinner?
– Jag har sagt Spanien från 

början och det står jag fast 
vid.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Dubbla förluster för AIF
ALAFORS. Det talades 
väldigt lite fotboll efter 
90 minuter på Sjövallen 
i lördags.

Istället var det över-
fallet på Ahlafors IF:s 
Michel Berntson-Gon-
zales som diskuterades.

Hemmalagets ener-
giske mittfältare fick 
lämna arenan i ambu-
lans med både vadbenet 
och skenbenet avspar-
kat.

Det blev bara en pinne mot 
bottenlaget Laholm, men 
poängförlusten var större än 
så. Michel Berntson-Gon-
zales, 26, 
har spelat 
färdigt för 
säsongen. 
En brutal 
k a p n i n g 
på offensiv 
planhalva 
fick värsta tänkbara utgång. 
I publiken fanns läkare Jan 
Forsman och han kunde 
tämligen snabbt konstatera 
att vadbenet var av, men det 
skulle visa sig vara än värre.

Vi tar det från början. 
Michel Berntson-Gonzales 
som har startat samtliga mat-
cher i år var petad ur startel-

van. Från bänken kunde han 
se ett håglöst hemmalag med 
uselt passningsspel. Bristerna 
var många och det för dagen 
nya spelsystemet 4-4-2 gav 
ingen effekt. 

Enda glädjeämnet
Enda glädjeämnet var höger-
kantens Peter Antonsson 
som efter tio minuter fick en 
kalasträff. Bollen borrade sig 
upp i taket från 20 meter. Det 
blev inte mycket bättre efter 
paus. Laholm började ta över 
och kvitteringen i den 53:e 
minuten var rättvis. Ahlafors 
bytte ut Rade Radovic och 
anfallaren, Kalle Svensson. 

Ersättarna 
var Chris-
t i a n 
Gunarson, 
t i l l b a k a 
efter skada, 
o c h 
n ä m n d e 

Michel Berntson-Gonzales. 

Varning omgående
Nu skulle matchen vinnas. 
Det märktes tydligt. Michel 
varnades omgående efter 
en opolerade fällning direkt 
efter inhoppet. Detta ska 
enligt Christian Gunarson 
ha varit upprinnelsen till vad 

som sedan hände.
– De  var griniga och hade 

siktet inställt på Michel efter 
hans kapning. De hånade 
honom dessutom när han låg 
kvar i svåra smärtor. Det var 
sanslöst och mycket osports-
ligt, menade ”Gurra”.

Ahlafors massör, Björn 
Sundblad, informerade 
Laholmsledarna om vad som 
sagts på plan och framförallt 
vad som riktats mot den ska-
dade Michel.

– De såg väldigt allvarligt 
på det och skulle ta upp det 
med killarna omgående. En 
ursäkt är det minsta vi kan 
kräva.

Spelmässigt var matchen 
ett nytt lågvattenmärke. De 
gulsvarta spelarna får inte 
spelet att stämma.

Dåligt passningsspel
– Passningsspelet är under all 
kritik. Jag tror inte vi klarade 
tre i rad idag. Vi har mycket 
att jobba med, konstaterade 
Peter Håkansson.

I samband med överfallet 
på Michel levererade AIF-
tränaren sanningens ord till 
domaren, något som föran-
ledde Håkanssons första röda 

kort för säsongen.
– Han sa aldrig att jag hade 

fel, för det vet han att jag inte 
hade. Däremot tyckte han att 
jag uppträdde mycket olämp-
ligt och det får stå för honom, 

sa Håkansson.

Matchens kurrar: Peter Antonsson 3, 
Markus Hansson 2, Rikard Nylander 1.

FOTBOLL
Div 2 västra Götaland, lörd 14/6
Ahlafors IF – Laholm 1-1 (1-0)

Michel Berntson-Gonzales hann inte spela många minuter i lördags. Nästan direkt efter inhoppet i andra halvlek blev han fult 
nersparkad och fick föras till sjukhus med ambulans.

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se

– Michel Berntson skadades svårt och Laholm knep poäng på Sjövallen

Obeskrivlig smärta. Lagkapten, Mattias Skånberg, och hans mannar kunde inte annat än in-
vänta ambulans. I efterhand var smärtan lätt att förstå, såväl vadben som skenben var av.

BENA I BEHÅLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

"Jag hade nog gjort likadant"
Michel Berntson-Gonzales utan hämndbegär:

Ålder: 26
Bor: Lägenhet i Göteborg
Civilstånd: Sambo
Yrke: Säljare på Toshiba
Moderklubb: Älvängen
Andra klubbar: Lundby, 
Häcken, FC Trollhättan, Ljung-
skile SK, Ytterby, Grebbestad.
Position: Mittfältare.
Kom till Ahlafors IF 2007.

MICHEL BERNTSON GONZALES


